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VOORWOORD
JUNTOS CONTIGO is een Nederlandse non-profit organisatie die zijn roots heeft
op de vuilnisbelt van Managua, Nicaragua. De organisatie is in 2004 opgericht
door Janneke Herrebout om kinderen die leefden op de vuilnisbelt een toekomst te
bieden. Juntos Contigo (Spaans voor ‘Samen met Jou’) vond sponsors, kocht twee
zeecontainers, verscheepte deze naar Nicaragua en zette ze naast de vuilnisbelt.
Tussen de containers werd een luifel geplaatst en het activiteitencentrum voor de
kinderen was geboren. Sindsdien is er veel vooruitgang geboekt. De publieke
vuilnisbelt is veranderd in een geprivatiseerd af valver werkingsbedrijf, en voor de
oorspronkelijke bewoners is er door de overheid een nieuwe wijk gebouwd.
En ook Juntos Contigo heeft niet stilgezeten. De organisatie is ondertussen verhuisd
en heeft een eigen terrein gekocht en een nieuw gebouw laten plaatsen van
twee verdiepingen, waar dagelijks tussen de 100 en 190 kinderen komen voor
huiswerkbegeleiding, computerles, en voor sport en spel. Daarnaast gaat Juntos
Contigo op huisbezoek om gezinnen privé te kunnen begeleiden.
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ONTWIKKELING
DE ONTWIKKELING DIE DE STICHTING IN 2019 HEEFT DOORGEMAAKT
Nicaragua verkeert momenteel in een grote politieke en economische crisis.
Juist in tijden dat het steeds slechter gaat in Nicaragua, bedrijven sluiten en de deuren
van verschillende ngo’s dichtgaan, draait Juntos Contigo op volle toeren. In 2019 groeide
het aantal kinderen en de hulpvraag per kind nam toe.
Armoede, ziekte en daarbij behorende complexere problematiek speelt onder onze
doelgroep een grote rol. Deze kinderen worden gedwongen om al op 7-jarige leeftijd
mee te helpen bij het werken op een vuilnisbelt, in het huishouden of bij de zorg voor hun
broertje of zusje. Ouders zitten voortdurend in de stress (vaak ‘verlicht’ door drank- en
drugsgebruik) waardoor kinderen geen fijne thuisplek hebben.
Er is geen ruimte om huiswerk te maken en de kans op geweld is groot. Kinderen die in
deze armoede leven en naar school kunnen presteren slecht op school. Het gaat hier om
kinderen met ouders (vaak alleenstaande moeders) die geen dagelijks inkomen hebben.
De kinderen dragen dagenlang dezelfde kleding en hebben geen geld voor het
aanschaffen van een uniform laat staan voor een verjaardagscadeau. Ze hebben vaak
geen mogelijkheid om zich goed te wassen en een dagje weg, daar denken ze zelfs niet
aan.
De kracht van Juntos Contigo bleek ook in 2019 weer het werken met een klein lokaal
team, waarmee een basis van vertrouwen kon worden gecreëerd, waardoor er een goede
ingang was en is in de achterstandswijk waar de kinderen opgroeien. Zo hebben twee
jongeren uit de wijk in 2019 stage gelopen als klasse- assistent en zullen zij aankomend
jaar volledig meedraaien. De kracht is ook dat de veldwerkers vanuit liefde werken
en alle kinderen bij naam kennen. Hun betrokkenheid bij de kinderen is enorm en de
kinderen voelen zich gehoord.
Voor Juntos Contigo is ‘ontwikkeling’ in de volle breedte het belangrijkst. Het is een
ontwikkelingsorganisatie voor het kind. De vraag die steeds centraal staat is: wat hebben
de kinderen nu en straks als volwassenen nodig om in de samenleving een plek te krijgen.
In totaal begeleidde de stichting in 2019 150 kinderen. Helaas zijn er nog steeds
kinderen die van school gehaald worden om hun ouders te helpen op de vuilnisbelt of
met andere werkzaamheden. Sommige kinderen worden van school gehaald vanwege
onhandelbaar gedrag. Vaak schuiven deze kinderen aan bij Juntos Contigo, waar ze stap
voor stap met individuele gesprekken inzicht krijgen in hun gedrag.
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Dat kon ook in 2019 weer gerealiseerd worden, en er werden normen en waarden
bijgebracht waarbij de kinderen leerden en oefenden om zich aan afspraken en regels te
houden.
Het zijn kinderen met een grote rugzak vol met pijn en verdriet. Die is te zwaar om
te dragen daarom moet hij leeggemaakt worden. En Juntos Contigo kon en kan hen
Goddank daarbij helpen, om zo het leven lichter en waardiger te maken.
In dit jaarverslag leest u over het werk van Juntos Contigo in 2019 in de achterstandswijk
en over de bruggen die werden gebouwd zodat de kinderen en jongvolwassenen de stap
aan durven naar de maatschappij. We geloven dat elk kind recht heeft om deze stap te
maken en de stichting biedt een veilige basis, waar gestimuleerd wordt om weer op eigen
inzet te gaan vertrouwen, en een basis waar ze op terug kunnen vallen. Dankzij onze
sponsors kunnen we deze basis zijn. Zeker nu het land in grote crisis verkeert.
Namens het bestuur,
Janneke Herrebout.
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WAT WE DOEN
STICHTING JUNTOS CONTIGO IN HET KORT
Juntos Contigo richt zich op de minderjarige jongeren en jongvolwassenen van de
arme wijk van Villa Virgen de Guadalupe in Managua, de hoofdstad van Nicaragua.
In deze wijk zijn de mensen die op en van de vuilnisbelt “La chureca” leefden, door
de overheid van een onderdak voorzien. Niettemin zijn de problemen die betrekking
hebben op de armoede nog lang niet opgelost. Juntos Contigo wil zich daarvoor
inzetten.
Juntos Contigo tracht de kinderarbeid zoveel mogelijk te verminderen – het liefst te
stoppen - - en het schoolverzuim te verlagen. De activiteiten zijn erop gericht om de
sociale, emotionele, intellectuele en praktische vaardigheden van de kinderen en
jongeren te ontwikkelen en hen mede daardoor zelf vertrouwen en zelf waardering te
geven.
We werken bij Juntos Contigo vanuit de liefde van en voor Jezus Christus (JC).
En we streven ernaar dat dit terug te zien is in onze daden, hulpvaardigheid en
handelen. De visie achter het werk van Juntos Contigo is gebaseerd op:
• Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen;
• Ontwikkeling vraagt eigen initiatief maar samen kom je beter vooruit.
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ORGANISATIE
Juntos Contigo heeft een bestuur in Nederland dat bestaat uit een voorzitter,
penningmeester, secretaris, hoofd-PR en een bestuurslid, allen onbezoldigde
vrijwilligers.
Juntos Contigo heet in Nicaragua Asociacion Juntos Contigo Nicaragua (verder:
Ajucontnic). Ajucontnic is een organisatie zonder winstoogmerk, formeel
geregistreerd in Nicaragua en gereguleerd door de overheid in Nicaragua. De
associatie-vorm geeft iets weer van de doelstelling van Juntos Contigo, samenwerken
en samen ontwikkelen. Ajucontnic heeft een bestuur van vertegenwoordigers uit de
maatschappij in Nicaragua. Het bestuur van Ajucontnic stelt de projectcoördinator
aan die op zijn/haar beurt dan weer verantwoordelijk is voor de dagelijkse
aansturing van een team van medewerkers. Het team in Nicaragua bestond uit 6
lokale veldwerkers die ca. 40 uur per week beschikbaar zijn voor de activiteiten
van Ajucontnic. Voor 2020 is het team uitgebreid met twee nieuwe lokale jongeren.
Deze medewerkers hebben geen formeel arbeidscontract en ontvangen alleen een
vrijwilligers/onkostenvergoeding. Mogelijk zal dit in de toekomst veranderen en zal
een beperkt aantal mensen een arbeidscontract aangeboden krijgen.
STERK DOOR LOKALE AANWEZIGHEID
Juntos Contigo is al ruim 14 jaar actief in Nicaragua en heeft een goede naam
opgebouwd. Enkele belangrijke punten zijn:
• Juntos Contigo is kleinschalig, betrokken en transparant.De impact in de wijk
is groot vanwege de nauwe samenwerking met de gemeenschap
• Er is een sterke vertrouwensband met de lokale bevolking
• Er wordt met een lokaal team gewerkt met daarbij slechts één coördinator
vanuit Nederland die geregeld in Nicaragua aanwezig is.
• De stichting drijft op vrijwilligers binnen en buiten Europa (Canada)
• In Nicaragua is er een goede samenwerking met andere instanties
• Juntos Contigo is de afgelopen jaren meerdere malen op televisie en radio geweest
en heeft prijzen gewonnen als ‘De Goot’.
• Het is een ongelaagde organisatie met weinig hiërarchie en zeer oplossingsgericht
Verderop leest u hoe dit vertaald wordt naar de levens van mensen en hoe de
projecten zich in 2019 ontwikkeld hebben.

7

ONDERWIJS
Er zijn eind 2019 34 kinderen van het project tot het voorgezet onder wijs toegelaten,
en 130 kinderen zijn naar de volgende klas bevorderd. In totaal ondersteunen we
inmiddels ongeveer 150 kinderen. In het voor woord werd duidelijk dat er helaas
nog steeds kinderen zijn die van school gehaald worden om hun ouders te helpen of
vanwege onhandelbaar gedrag. Vaak schuiven deze kinderen aan bij Juntos Contigo
waarop ze stap voor stap met individuele gesprekken inzicht krijgen in hun gedrag.
Belangrijk is dat ze normen en waarden bijgebracht krijgen en oefenen om zich aan
afspraken en regels te houden.
Naast hun schooldiploma kregen de kinderen een Juntos Contigo diploma.
Er werd een feestdag georganiseerd voor de kinderen, met een culturele dans
van een aantal jongeren. Daarnaast is er een blokfluitconcert georganiseerd met
optredens van een aantal kinderen die in 2019 blokfluitles kregen op het project van
Juntos Contigo. Het applaus was enthousiast.
De meeste kinderen in Nicaragua gaan naar school maar leren daar veel te weinig.
Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onder wijs van zeer
lage standaard. Dit geldt zeker in de wijk Acahualinca, die zich aan rand van de
vuilnisbelt bevindt. Daarom bood de stichting de kinderen daar ook in 2019 bijles.
Juntos Contigo zette zich ook in 2019 één- op - één in voor jongeren als Obed en bood
hen een veilige plek, een plaats om kind te kunnen zijn. We werkten aan passend
onder wijs door te zorgen voor een veilige leeromgeving, gemotiveerde docenten,
betrokkenheid van ouders en gemeenschap en relevante opleidingen voor jongeren.
AANTAL STUDERENDE MEISJES IS IN 2019 WEER MET 10% GESTEGEN.
Een mooi resultaat is dat er dit jaar nog meer meisjes waren die verder wilden
studeren. Meisjes die de stap durven te zetten en nee durven te zeggen tegen
moeders die willen dat ze op hun broertjes of zusjes passen en het hele huishouden
runnen, zodat ze niet meer naar school kunnen. Meisjes die als gevolg daarvan vaak
de straat opgaan, misbruikt worden en regelmatig al op hun 14e zwanger raken. Een
voorbeeld dat overal bovenuit springt is het verhaal van Jennifer, die verkozen is tot
beste leerling van de school.
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VERJAARDAG VAN DE KINDEREN
Ook in 2019 is er aandacht besteed aan het vieren van de verjaardagen van de
kinderen. Dit is een belangrijke activiteit omdat de verjaardagen van kinderen thuis
niet gevierd wordt. In de laagste klasse van de maatschappij in Nicaragua, de
doelgroep van Juntos Contigo, worden verjaardagen nooit gevierd. Er is geen geld
voor en bovendien geen aandacht. Vaak weten de kinderen daarom ook niet wat hun
geboortedatum is.
Daarom worden ze nu klassikaal gevierd, de jarige wordt die dag in het zonnetje
gezet en ver wend met een stuk taart. Aan het eind van het jaar krijgen de ze de foto
mee, die op hun verjaardag van ze gemaakt is. De kinderen krijgen geen cadeau
omdat duidelijk is geworden dat een groot deel van de kinderen hun cadeautjes
moeten inleveren zodat deze verkocht kunnen worden en er weer geld is om eten te
kopen.
Op het project is het belangrijk dat kinderen weten wat hun geboortedatum is.
Elke docent heeft zijn eigen kalender gemaakt en de kinderen zijn er trots op dat ze
hun naam op de kalender zien staan. Kinderen willen bij Juntos Contigo horen. Het is
voor de meeste kinderen hun tweede thuis.
HUISBEZOEKEN
Juntos Contigo werkt al 14 jaar samen met de gemeenschap. Ook in 2019 werden
er weer huisbezoeken afgelegd bij de kinderen en jongeren die meedraaien in
het programma. Elke keer worden we weer getroffen door de grote armoede en
problemen die er binnen de gezinnen spelen. Die zijn zichtbaar in de kinderen als ze
aan het werk zijn op het project. Die hebben effect op hun leerprestaties en op hun
gehele ontwikkeling.
Door op huisbezoek te gaan kan naast emotionele steun ook praktische hulp geboden
worden. Door het contact met ouders/ verzorgers komt in beeld wat er speelt in het
gezin.
Voor de kinderen is het een feest als de werkers thuis komen, en ze vertellen op het
project trots dat hun juf of meester bij hen thuis is geweest. Door deze aandacht
merken de kinderen dat zij belangrijk zijn en dat heeft veel impact op ze.
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VEILIG DOOR MANAGUA RIJDEN
Juist in tijden dat het steeds slechter gaat in Nicaragua, bedrijven sluiten en de
deuren dichtgaan van verschillende ngo’s draait Juntos Contigo op volle toeren. Het
aantal kinderen groeit en de hulpvraag per kind neemt toe. Om het werk goed te
kunnen blijven doen is o.a. een veilige auto zeer belangrijk. Dankzij de sponsering
van PVO is dit in 2019 werkelijkheid geworden.
Met de nieuwe auto kunnen de werkers veiliger en sneller verplaatsen.
Daarnaast is de auto vooral van belang tijdens de inkopen. Omdat er meer kinderen
komen moet er ook meer materiaal aangeschaft worden.
Er kan nu in één keer veel studiemateriaal ingekocht worden wat het allemaal veel
voordeliger maakt. Daarnaast was het mogelijk in 2019 ambassadeurs te ontvangen
en veilig te vervoeren.

DENGUE KREEG DE OVERHAND
Naast het zware werk is de slechte hygiëne en voeding er de oorzaak van dat de
kinderen snel ziek worden. Ze hebben bijna geen weerstand en zijn vatbaar voor het
opdoen van ziektes. Vooral de tijgermug die dengue verspreidt is gevaarlijk voor de
jonge de kinderen. Voor sommige kinderen kwam de hulp die geboden werd te laat
waardoor op het project afscheid genomen moest worden van een paar kinderen.
Goddank heeft ook een aantal kinderen de ziekte overleefd en momenteel liggen er
geen kinderen in het ziekenhuis maar de mug is nog steeds dreigend aanwezig.
De overlijdens hebben een grote indruk op de kinderen gemaakt. Dankzij de auto
kon de zieke Jonathan naar een betere kliniek gebracht worden. En voor een meisje
genaamd Kimberly kon een nieuwe bril aangeschaft worden.
Helaas is de kliniek waar Juntos Contigo mee samenwerkte vertrokken en vanaf 2020
komt een stuk van de gezondheidszorg bij de stichting terecht. Daarom starten we
2020 ook met het zoeken van sponsering voor dit belangrijke thema: gezondheid van
de kinderen.
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HERDENKEN
Het afgelopen jaar heeft Dengue ook een slachtoffer geëist onder de kinderen van het
project. Elias, een vaste bezoeker de afgelopen jaren overleefde de ziekte niet.
Het team heeft met de kinderen een herdenkingsdag georganiseerd voor Elias, die
overleed aan dengue. De kinderen hebben een persoonlijke kaart geschreven aan Elias
waar een mooie collage van is gemaakt.
Het is in deze cultuur niet gewoon dat je zulke activiteiten organiseert. Kinderen hebben
moeite om hun emoties te tonen omdat hier geen aandacht voor is. Rond de foto’s van
Elias mochten de kinderen een tekst schrijven. Door deze collage te maken is er een plek
op het project dat aan Elias herinnert. Het was verbindende middag. Ook voor het team
was het erg goed om dit verdriet zo bespreekbaar te maken en te delen met de kinderen
door ze te vertellen dat Elias geniet in de hemelse speeltuin.

KINDER VAKANTIEWEEK
Omdat de scholen begin december dicht gaan vanwege vakantie is er extra werk voor
Juntos Contigo. De kinderen weten niet wat vakantie is. Voor deze kinderen is het
een ramp als de scholen dicht zijn want ze worden vaak gedwongen om mee te gaan
werken of het huishouden te doen. Vaak heeft dit een negatief effect op de kinderen
en vooral op hun gedrag. Om vervolgens na 8 weken de stap te maken om weer naar
school te gaan is erg lastig. Vooral vanwege weinig tot geen stimulans van ouders, de
geestelijke mishandeling en de problemen thuis vinden de kinderen het moeilijk om weer
de motivatie te vinden om te gaan studeren. Juntos Contigo heeft dit jaar daarom een
kindervakantieweek georganiseerd. Het was een super leuke week vol activiteiten als
bingo en dansen, en vol educatieve spelletjes waardoor de kinderen geprikkeld werden
en de stap om weer te gaan studeren minder groot werd.
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TEAM
HULPVRAAG
De hulpvraag werd in 2019 groter en het aantal kinderen groeide. Er komen nu al
150 kinderen voor bijles en steun.
Twee jongeren uit de wijk, Lucya en Eslesi, hebben in dit jaar stage gelopen als
klasse- assistent. Dankzij de steun van het Mama Managua programma kunnen deze
twee dames nu als klasse assistent meedraaien en van de vrijwilligersvergoeding
daarvoor hun studie betalen.
Het team staat onder grote druk vanwege de grote toeloop van kinderen, en die
uitbreiding was noodzakelijk. Ook is vanwege de veiligheid meer bewaking nodig. De
vergoeding voor het team kon iets omhoog, wat helaas nog in geen verhouding staat
tot het werk dat ze verrichten en de liefde die ze geven. Zonder dit team is er geen
Juntos Contigo en zijn de kinderen overgeleverd aan de straat.
Er is bijna geen werk te vinden voor ouders waardoor de kinderen genoodzaakt
worden om te stoppen met school en weer aan het werk te gaan. Kinderen doen dit
vaak na schooltijd. Door de motivatie die Juntos Contigo geeft houden de kinderen de
schoolgang nog steeds vol. Als het team ’s middags naar huis gaat gaan de kinderen
vaak nog op zoek naar af val.
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BEZOEKEN
BEZOEK JANNEKE IN NICARAGUA
Als projectmanager heeft Janneke Herrebout in 2019 enkele maanden in Managua op
het project meegewerkt. Ondanks de spanning in het land was het toch haalbaar dat
ze ging.
Doordat de hoop op een betere toekomst de Nicaraguaan wordt ontnomen valt die
terug op de primaire levensbehoeften. De ondernemingsgeest wordt er als het ware
uit geslagen.
Daarom is gemotiveerd en gecomplimenteerd worden met je inzet erg belangrijk. De
coachende rol van Janneke voorziet in die behoefte. Janneke: ‘Het gaat niet om mijn
rol maar om het resultaat’.
Janneke reist geregeld naar Nicaragua zodat het werk meer in balans blijft, en er een
betere terugkoppeling gegeven kan worden aan de donateurs.
Door de politieke onrust is ook het bijschaven en bijsturen van groter belang. Janneke
zorg er zo voor dat de samenwerking tussen het bestuur in Nederland en het bestuur
in Nicaragua zich verder ontwikkelt en in balans blijft.
Wanneer Janneke in Nicaragua is kunnen er trips georganiseerd worden voor
ambassadeurs/ donateurs om het project te bezoeken, dat is in 2019 tweemaal
georganiseerd.
BEZOEK ‘AMBASSADEURS’ UIT CANADA.
Kari Korvemaker heeft samen met Ruben het houtbewerkingsprogramma opgezet.
Kari heeft als ervaren schilder samen met Janneke het centrum mooi geel geverfd.En
dankzij Kari is er een nieuw lesaanbod: bewerking van hout.
Als start heeft een groep jongeren een tafel gemaakt.
Ook heeft ze tijdens haar bezoek hert diplomafeest kunnen bijwonen.

13

BEZOEK ‘AMBASSADEURS’ UIT NEDERLAND.
Ambassadeur Irene Moor heeft samen met Kitty Moor het project bezocht, waarbij ze
150 zelfgenaaide etuitjes onder de kinderen uitdeelden. Irene en Kitty hebben speciale
steun geboden aan een jongetje genaamd Exmanuel. Hij is opgegroeid op de belt en
heeft in de hitte en stank moeten werken. Daardoor is zijn linker oog aangetast. Ruben
heeft hem meegenomen naar de arts, die een speciale bril en medicijnen voorschreef.
Dankzij onder andere de steun van familie Moor kan Exmanuel met een nieuwe bril naar
school waardoor hij stappen kan gaan maken.
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BEZOEK AAN
NEDERLAND
BEZOEK VANUIT NICARAGUA AAN NEDERLAND.
Sinds 2019 is er een mogelijkheid dat teamleden uit Nicaragua op bezoek komen in
Nederland, om kennis op te doen van het land en alle werkzaamheden die er verricht
worden binnen Juntos Contigo Nederland.
Dat jaar is Nohemi, al jarenlang lid van het plaatselijke team, 3 maanden in Nederland
geweest, waar ze bij Janneke in huis woonde. Samen met Janneke zijn er in die periode
verschillende acties georganiseerd waar Nohemi ook een rol in had. Zo heeft Nohemi een
sieradenworkshop gegeven. Ze heeft ook les gekregen bij JA Tassen.
Naast de verschillende concerten, presentaties en markten heeft Nohemi ook Engelse les
gevolgd. Zo vertrok Nohemi na 3 maanden met een ‘rugzak’ vol nieuwe ervaringen die
ze weer kon inzetten in haar werk bij Juntos Contigo.

BEZOEK VANUIT CANADA AAN NEDERLAND.
Afgelopen jaar hebben Kari en haar moeder een bezoek gebracht aan Nederland.
Ze hebben meegeholpen met de high-tea die georganiseerd werd voor Juntos Contigo.
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SPONSOREN/
ACTIVITEITEN

BEDRIJVEN, ORGANISATIES, KERKEN EN OVERIGE INSTANTIES

PVO INTERNATIONAL B.V.
Dankzij deze steun kon er een nieuwe pick-up truck worden aangeschaft.
Door de grootte van het bedrag konden ook nog 35 kinderen worden voorzien van een
studiepakket.
ROOF TOP ENERGY
Roof Top Energy gaf een eenmalige donatie voor de speculaasactie.
KERK IN ACTIE
De steun van Kerk in Actie kon worden geïnvesteerd in het lokale team en kon de reis van
Nohemi plaatsvinden.
BAKKERIJ KOPPEJAN
Dankzij Bakkerij Koppejan konden we ook in 2019 speculaaspoppen verkopen.
De verkoop van deze speculaas heeft een groot bedrag opgeleverd. Hiervan is de
kindervakantie week georganiseerd.
VRIJGEMAAKTE KERK MIDDELBURG
Al een aantal jaar steunt de kerk te Middelburg Juntos Contigo. Afgelopen maart
heeft Janneke samen met Nohemi een presentatie gegeven. Er zijn meerdere collectes
gehouden.
BETHEL KERK
De Vrije Evangelische gemeente Goes heeft een concert gegeven met de opbrengst voor
Juntos Contigo.
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MONSTER
Dankzij de inzet van Juntos- ambassadeur Irene Moor, die als vrijwilligster 5 jaar geleden
gewerkt heeft in Nicaragua, is er een groot bedrag opgehaald. Ze heeft samen met
haar familie in juni een grote high-tea georganiseerd. Het was prachtig weer en er is
ontzettend veel omgezet. Deze dag was Janneke aanwezig om sieraden te verkopen.
SINT LAURENS
Dankzij steun van Tinka de Korte is er een high-tea georganiseerd. Dit was een groot
succes. Mogelijk volgend jaar weer.
SIERADENPARTY’S
Dankzij de inzet van Juntos- ambassadeur Jolanda Peyron zijn er sieradenparty’s
georganiseerd. Tijdens het verblijf van Nohemi is er een sieraden workshop
georganiseerd.
SCHOOL DE WINGERD:
Er is een grote actie opgezet op de school De Wingerd. Er is een grote markt
georganiseerd. Opbrengst was enorm!
JOHANNES BOGERMAN SCHOOL
Een groep leerlingen heeft het project Cartas de Amistad afgerond. Dit is feestelijk
afgerond met een georganiseerde bazaar. Nohemi heeft persoonlijk de cheque mogen
ontvangen.
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JAARDONATEURS, MAANDDONATEURS EN EENMALIGE DONATEURS
Een groep trouwe donateurs maakt maandelijks of jaarlijks een bedrag over, een zeer
belangrijk onderdeel van de inkomende gelden, ze krijgen, indien mogelijk, elk jaar een
bedankje. Datzelfde geldt voor eenmalige donaties
Door de oplopende politieke spanningen staat de samenleving in het land onder druk.
Dat is ook binnen het project goed te merken. Veel kinderen en ook hun moeders zien
Juntos als een veilige haven, een rustpunt te midden van de spanningen. De toeloop
van kinderen is heel groot geworden. Groepen moeten worden opgesplitst. Er is een
tekort aan vrijwilligers en het team werkt onder grote druk. Ondanks alles is het werk
doorgegaan. We zijn het team en Janneke dankbaar voor de tomeloze inzet waarmee zij
het werk doen.

DANKBAARHEID is er ook om u allen, die het werk van Juntos steunen. Alle sponsors,
donateurs, mensen die zich via allerlei acties hebben ingezet en kerken. Juntos is
volledig afhankelijk van uw giften.

JUNTOS CONTIGO VOORZIET NOG STEEDS IN EEN BEHOEFTE.
Die behoefte is alleen maar gegroeid.Hoewel de bewoners tegenwoordig niet meer op
de vuilnisbelt leven, zijn de problemen waarmee ze te kampen hebben onverminderd
groot. De nieuwe wijk wordt gedeeld met andere bewoners (waaronder mensen wiens
huis is ver woest door de enorme overstromingen die het land twee jaar geleden
teisterden) en de meeste mensen komen de wijk niet uit. Het is een achterstandswijk, met
grote armoede en sociale problemen. Verslaving aan alcohol of drugs, werkloosheid,
huiselijk geweld, tienerzwangerschappen, voortijdige schoolverlaters, criminaliteit...
vooral de kinderen, tieners en jonge vrouwen zijn de dupe. Omdat veel gezinnen geen
inkomen meer hebben (hun werk op de vuilnisbelt is weggevallen en vaak is er niets voor
in de plaats gekomen) en de kwaliteit van het onder wijs ronduit slecht is, sluiten kinderen
zich steeds vaker aan bij de jeugdbendes die de wijk terroriseren.
Juntos Contigo probeert deze vicieuze cirkel te doorbreken. De organisatie heeft in de
afgelopen 10 jaar het vertrouwen gewonnen van de gesloten gemeenschap die leefde
op de vuilnisbelt. Juntos Contigo voorziet in een behoefte die op dit moment door geen
andere organisatie kan worden overgenomen.
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OVERZICHT INKOMSTEN & LASTEN: 2018 EN 2019

%+
_
REALISATIE

REALISATIE

2019

2018

GIFTEN ALGEMEEN

35.925,99

42.610,28

GIFTEN PROJECT BOUW HOOFDGEBOUWEN

17.882,39

3.468,41

GIFTEN PROJECT SIERADEN

458,00

1.292,50

GIFTEN PROJECT KINDEREN NA AR SCHOOL

20.000,00

24.083,77

INKOMSTEN

GIFTEN PROJECT SPORT

GIFTEN PROJECT VERSTERKING ORGANISATIE
GIFTEN PROJECT MEUBELEN
GIFTEN PROJECT AUTO

30.000,00

OVERIGE INKOMSTEN

674,32

SALDO (AFNAME VOORZIENING)

1.119,10

TOTAAL INKOMSTEN

104.711,16

73.241,82

35.905,66

30.381,60

KOSTEN PROJECT KINDEREN NA AR SCHOOL 22.463,51

20.897,58

1.786,86

UITGAVEN

KOSTEN PROJECT NICARAGUA

KOSTEN PROJECT BOUW HOOFDGEBOUWEN
KOSTEN PROJECT NATUUR

KOSTEN PROJECT MEUBELEN

KOSTEN PROJECT VERSTERKING ORGANISATIE
KOSTEN PROJECT AUTO

30.036,94

KOSTEN VRIJWILLIGERS

14.905,97

7.767,26

KOSTEN REPRESENTATIE / PRKOSTEN

1.294,11

910,23

KOSTEN DIVERSEN

104,97

349,35

SALDO (TOENAME VOORZIENING)

12.935,80

TOTAAL UITGAVEN

104.711,16

73.241,82

TOELICHTING
2019 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het project kinderen
naar school en een project nieuwe auto deze projecten zijn voor het
grootste deel gefinancieerd door een sponsor en een speculaas actie.
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